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• ฐานะทางการเงนิแขง็แกรง่ ดว้ยอตัราส่วน
หน้ีสนิสุทธติ่อ EBITDA 0.7 เท่ำ

• ยงัคงจ่ำยเงินปันผลในอตัรำ
100% ของก าไรสุทธิ

• มุง่เน้นประโยชน์สงูสุด
ส าหรบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
ในระยะยาว
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เอไอเอสก้ำวสู่กำรเป็นผูใ้ห้บริกำรดิจิทลัไลฟ์
ผูใ้
ห้บ

ริก
ำร

ดิจิ
ทลั

ไล
ฟ์

โทรศพัท์
เคล่ือนท่ี

อินเทอรเ์น็ต
ควำมเรว็สงู

ดิจิทลั
คอนเทนต์

52%
29%

19%

ส่วนแบ่งกำรตลำด
เชิงรำยได้

46%

31%

23%

ส่วนแบ่งกำรตลำด
จ ำนวนผูใ้ช้บริกำร

FY15 4Q15
50%

44%ข้อมูล

โทร

อ่ืนๆ 4%IR 2%

FY15
121bn

สดัส่วนรำยได้
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33

สดัส่วนผูใ้ช้บริกำร

เติมเงิน

4Q15

38mn

รำยเดือน

• น าตลาดดว้ยเทคโนโลย ีFTTx
และแพค็เกจทีด่งึดดูใจ

• ตัง้เป้าเป็นผูเ้ล่นรำยหลกั 
ภายใน 3 ปี

• โฟกสัในดา้นวิดีโอ เกม ธรุกรรมกำรเงินผำ่น
มือถือ คลำวด ์และ M2M

• เป็นพนัธมติรกบัผูส้รา้งคอนเทนต ์ในรูปแบบ
การแบง่รายได้ จดุ

เด่
น

กำ
รล

งท
นุ



118
bn

121
bn

2557 2558

สรปุผลกำรด ำเนินงำนปี 2558

69
bn

61
bn

2557 2558

42
bn

53
bn

2557 2558

+2.2%
-12% +27%

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
(ex IC) รำยได้จำกกำรโทร รำยได้จำกกำรบริกำรข้อมลู

ค่ำเส่ือมและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำใช้จ่ำยกำรขำยและบริหำร

เตบิโตจากการใชอ้นิเทอรเ์น็ต
ผา่นมอืถอืเพิม่ขึน้

ลดลงตามแนวโน้มพฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค

เตบิโตดว้ยอตัราการใช้
สมารท์โฟนเพิม่เป็น 59%

เพิม่ขึน้จากคา่ใชจ้า่ยการตลาด
ทีเ่พิม่ขึน้
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19
bn

14
bn

2557 2558

-27%

ค่ำธรรมเนียม
และส่วนแบ่งรำยได้

ลดลงจากการทีล่กูคา้ใช ้3G
เพิม่ขึน้

19
bn

20
bn

2557 2558

+8.1%
19
bn

20
bn

2557 2558

เพิม่ขึน้จากการขยายโครงขา่ย
และใบอนุญาตใหม่

+6.5%



36
bn

39
bn

2557 2558

+8.7%
44.7% 45.6%

0.26x 0.72x

ก ำไรสทุธิอตัรำ EBITDA margin รวม

หน้ีสินสทุธิ/ EBITDA

มาจาก EBITDA ทีเ่พิม่ขึน้
แมจ้ะมคีา่เสือ่มเพิม่ขึน้

สงูกวา่ประมาณการ

มกีารกูย้มืเพิม่เพือ่
ช าระคา่ใบอนุญาต

66
bn

71
bn

2557 2558

+6.5%
EBITDA

เตบิโตจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และ
คา่ธรรมเนียมและ

สว่นแบ่งรายไดท้ีล่ดลง
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2557 2558

4Q57 4Q58

กระแสเงินสด ROE

79% 82%
2557 2558

62
bn 32

bn

30
bn

CFO CAPEX FCF

สรปุผลกำรด ำเนินงำนปี 2558



ในไตรมำส 4 ปี 2558 รำยได้กำรบริกำรข้อมูล
สงูกว่ำรำยได้จำกกำรโทร

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรลดลง เน่ืองจำกกำรลงทะเบียน
เลขหมำย แต่เร่ิมปรบัตวัในไตรมำส 4 ปี 2558

เอไอเอสได้รบัใบอนุญำต 1800MHz 
จ ำนวน15MHz จนถึงปี  2576

อตัราเตบิโตรวมเฉลีย่ 3 ปีของรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลู +30% 
อตัราเตบิโตรวมเฉลีย่ 3 ปีของรายไดจ้ากการโทร - 11%

-2.1 -2.4

0.6

2Q15 3Q15 4Q15

เปิดใหบ้รกิาร                   ในเดอืนมกราคม 2559

สรปุเหตกุำรณ์ส ำคญัปี 2558

25% 26% 29% 30% 37% 41% 45% 50%

75% 74% 71% 70% 63% 59% 55% 50%
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2Q12    4Q12   2Q13    4Q13    2Q14    4Q14   2Q15    4Q15

(ลา้นคน)

AIS LAVA สมำรท์โฟนรำคำประหยดั 
ช่วยผลกัดนักำรย้ำยลกูค้ำไปเครือข่ำย 3G



สภำวะกำรแข่งขนัปี 2559

• เอไอเอสเรง่ยา้ยลกูคา้จ านวนมากเพือ่รกัษาฐาน
ลกูคา้และรกัษารายได้

• การแขง่ขนัจะเน้นทีก่ารแจกมอืถอื
เพือ่ขยายฐาน 3G

• การแขง่ขนัส าหรบั 4G  มุง่เน้นทีคุ่ณภาพ
และแพก็เกจ

• การขยายความครอบคลุมของ 4G 
ชว่ยรองรบัความตอ้งการใชอ้นิเทอรเ์น็ต

• แพก็เกจใหม ่ใหป้รมิาณเน็ตเพิม่มากขึน้

• ใบอนุญาตคลืน่ความถีใ่หมร่องรบัการลงทุน
ทีเ่พิม่ขึน้ในอุตสาหกรรม

• การแขง่ขนัมุง่เน้นทีก่ารรกัษาสว่นแบง่ตลาด 
หรอืเพิม่การประหยดัต่อขนาด

• ผูใ้หบ้รกิารต่างน าเสนอทัง้บรกิารมอืถอื
และเน็ตบา้น

• มกีารใชจุ้ดแขง็เพือ่สรา้งความแตกต่างใน
การแขง่ขนั
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กำรผนวกรวมมือถือและเน็ตบำ้น

เร่งย้ำยลกูค้ำจำก 2G ไป 3G ลกูค้ำต้องกำรใช้บริกำรเน็ตควำมเรว็ 4G

เกิดกำรแข่งขนัใหม่



กำรย้ำยลกูค้ำจำก 2G ไป 3G
ยงัมกีารใชแ้คมเปญแจกมอืถอืฟรตี่อไป เพือ่รกัษาสว่นแบ่งตลาด 
โดยเอไอเอสใชท้ัง้การตลาดแบบตรง และประชาสมัพนัธใ์นวงกวา้ง

พฒันาเครอืขา่ยเพือ่รกัษาความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั

• ขยายเครอืขา่ยเขา้ถงึจดุทีต่อ้งแกไ้ข เพื่อให้

เครอืขา่ย 3G ทดแทนเครอืขา่ยเดมิไดส้มบูรณ์

• เพิม่ความสามารถในการรองรบัลกูคา้ทีย่า้ยมา

• เสรมิความแขง็แกรง่ของเครอืข่าย 3G เพื่อ

รกัษาความเป็นผูน้ าดา้นคุณภาพเครอืข่าย

แบรนดแ์ขง็แกรง่และความเป็นเลศิดา้นบรกิาร
ชว่ยสรา้งความแตกตา่งใหก้บัเอไอเอส
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คลื่นควำมถ่ีท่ีมีในปัจจบุนั ยงัคงเพียงพอส ำหรบัอีก 3 ปีข้ำงหน้ำ

2.1GHz
การตกลงเป็นพนัธมติรกบัทโีอที

รอการสรุปขัน้สุดทา้ย
เป็นคลื่นความถีเ่พิม่เตมิ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั

1800MHz
แบนดว์ธิ 15MHz 

ไดร้บัใบอนุญาตถงึปี 2576
ใชเ้พือ่ใหบ้รกิาร 4G

2.1GHz
แบนดว์ธิ 15MHz 

ไดร้บัใบอนุญาตถงึปี 2570

ใชเ้พือ่ใหบ้รกิาร 3G
มแีผนทีจ่ะน ามารวมกบัคลื่น 1800MHz เพือ่ใหบ้รกิาร
LTE-Advance
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ใหม่

ใหม่

คล่ืนควำมถ่ีท่ีคำดว่ำ
จะมีในอนำคต

• 850MHz และ1800MHz ซึง่หมดอายใุนปี 2561
• 2600MHz จาก MCOT และ 2300MHz จากทโีอที

Carrier 
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กำรแข่งขนัส ำหรบั 4G: ควำมเรว็ & คณุภำพ

LTE-Advanced: รวมคลืน่1800MHz 

กบั 2.1GHz เพือ่เพิม่ความเรว็ในการใหบ้รกิาร

เอไอเอสไดร้บัรางวลั

จาก

มตี าแหน่งทางการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกรง่

ดว้ยเครือข่ำยคณุภำพ

www.speedtest.net/awards/th/carrier 9



คาดวา่จะม ีARPU เพิม่ขึน้จากการใหป้รมิาณ

การใชอ้นิเทอรเ์น็ตทีม่ากขึน้

น าตลาดดว้ยการใหป้รมิาณอนิเทอรเ์น็ต

แบบ Limited

สรา้งความแตกต่างดว้ย AIS PLAY และ

AIS Cloud+
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กำรแข่งขนัส ำหรบั 4G: แพค็เกจ



กำรเป็นพนัธมิตรทำงธรุกิจกบัทีโอที

กำรใช้งำนคล่ืน 2.1GHz

เพิม่การรองรบัการใชง้าน เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั

เสำ

มเีป้าหมายระยะยาวทีจ่ะจดัตัง้ JV เพือ่ใหส้ามารถใชง้านสนิทรพัย์

อปุกรณ์เครือข่ำย

เป็นการใชส้นิทรพัยเ์พือ่สรา้งประโยชน์และชว่ยใหแ้ผนการใชเ้งนิลงทุนมคีวามยดืหยุน่มากขึน้ 
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อินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูและดิจิทลัคอนเทนตเ์ป็น
ส่วนสนับสนุนกำรเติบโตในภำพรวม

• รกุตลาดดว้ยเงนิลงทุน 7,000 ลา้นบาท เพือ่ครอบคลุมพืน้ทีบ่รกิาร

กวา้งขึน้และสรา้งทมีงานทีแ่ขง็แกรง่

• น าเสนอแพค็เกจรวม และออกโฆษณาในวงกวา้ง

• ตัง้เป้าชงิสว่นแบ่งตลาดเพือ่เป็นผูเ้ลน่รายหลกัภายใน 3 ปี

2558

• ปีแหง่การสรา้งพืน้ฐานของเอไอเอสไฟเบอร์

• สรา้งทมีขาย ทมีตดิตัง้ และสว่นสนบัสนุนดา้นเทคนคิ

• สรา้งความพงึพอใจแกล่กูคา้

2559
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• ดจิทิลัคอนเทนต์ โฟกสัมากขึน้ เหน็ผลชดัเจนขึน้

• มคีอนเทนตท์ีห่ลากหลาย เพือ่เพิม่การใชง้านขอ้มลู

ความบนัเทงิส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตผา่นมอืถอื: AIS PLAYความบนัเทงิส าหรบัอนิเทอรเ์น็ตบา้น: AIS PLAYBOX
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อินเทอรเ์น็ตควำมเรว็สงูและดิจิทลัคอนเทนตเ์ป็น
ส่วนสนับสนุนกำรเติบโตในภำพรวม



ประมำณกำรส ำหรบัปี 2559

รำยได้จำกกำรบริกำร 
(ไม่รวมค่ำเช่ือมโยง
โครงข่ำย)

• คงที ่
• ไดร้บัผลกระทบจากการปิดโครงขา่ย 2G
• ไดร้บัผลดจีากบรกิาร 4G และ 3G รวมถงึการรกุตลาดอนิเทอรเ์น็ต

ความเรว็สงู

รำยได้จำกกำรขำย
โทรศพัท์

• คงที ่
• อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายโทรศพัท์ 3-4%

อตัรำ EBITDA margin • 37-38%
• ไดร้บัผลกระทบระยะสัน้จากการปิดโครงขา่ย 2G
• มคีา่ใชจ้า่ยในการดแูลลกูคา้ 2G และคา่ใชจ้า่ยในการเป็นพนัธมติรธุรกจิ

กบัทโีอที
• ไดร้บัผลดจีากคา่ธรรมเนียมและสว่นแบง่รายไดล้ดลง 

เงินลงทุนโครงข่ำย • 40,000 ลา้นบาท

เงินปันผล • คงอตัราการจา่ยเงนิปันผล 100% ของก าไรสทุธิ



ปัจจยัควำมส ำเรจ็ของผูใ้ห้บริกำรโทรคมนำคม
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การลงทุนอยา่งต่อเนื่อง

การวางแผนและบรหิารเครอืขา่ย
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

มตี าแหน่งทางการตลาดทีโ่ดดเด่น

มชีอ่งทางการจดัจ าหน่าย
ทีค่รอบคลุม

มรีะบบการบรหิารงานลกูคา้
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

คุณภาพการบรกิารลกูคา้ทีด่เียีย่ม



อนำคตของเอไอเอส

+ ไมม่ขีอ้จ ากดัในเรือ่งคลื่นความถี ่

และเรยีกความเชือ่มัน่จากลกูคา้

- การแขง่ขนัทีท่า้ทาย

- ผลกระทบระยะสัน้จากการปิด

เครอืขา่ย 2G

+ เป็นผูน้ า ecosystem ในดา้นดจิทิลั 

เพือ่สรา้งแหลง่รายไดใ้หม่

+ EBITDA จะฟ้ืนตวัหลงัจากการปิด

เครอืขา่ย 2G

+ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจะมคีลืน่

ความถีเ่พิม่มากขึน้

+ ทมีบรหิารมอือาชพี

+ มฐีานะทางการเงนิทีแ่ขง็แกรง่

+ ปลกูฝังแนวทางการท างานที่

มุง่สูค่วามยัง่ยนื

ปีน้ี ระยะกลำง ระยะยำว
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Disclaimers

AIS INVESTOR RELATIONS

http://investor.ais.co.th

investor@ais.co.th

TEL. +662 0295117

Some statements made in this material are forward-looking statements with the relevant assumptions,

which are subject to various risks and uncertainties. These include statements with respect to our

corporate plans, strategies and beliefs and other statements that are not historical facts. These

statements can be identified by the use of forward-looking terminology such as “may”, “will”,

“expect”, “anticipate”, “intend”, “estimate”, “continue” “plan” or other similar words.

The statements are based on our management’s assumptions and beliefs in light of the information

currently available to us. These assumptions involve risks and uncertainties which may cause the

actual results, performance or achievements to be materially different from any future results,

performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Please note

that the company and executives/staff do not control and cannot guarantee the relevance, timeliness,

or accuracy of these statements.
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